B en W belicht… (GV 314921 )
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week,
meestal op dinsdag. In deze 'B en W belicht' informeren wij u over alle openbare besluiten en rondvraag
van 2 februari 2021 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg
zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt
beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten of elkaar heeft geïnformeerd. Voor
vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088 – 382 11 17.

Bouwkundig adviesbureau Van der Meijs BV verzorgt projectbegeleiding vernieuwen sporthal Gilze
Een ontwerpteam gaat aan de slag om het schetsplan voor sporthal Achter de Tuintjes inclusief de
buitenruimte) uit te werken naar een technisch ontwerp/bestek. Bouwkundig adviesbureau Van der
Meijs BV verzorgt daarbij de projectbegeleiding. Dit bureau heeft de gemeente in het voortraject
geadviseerd bij het opstellen van een programma van eisen en de aanbesteding van de architect.
College reageert op de petitie "Geef Rijen een Hart"
Op 1 december 2020 heeft de burgemeester de petitie "Geef Rijen een Hart" ontvangen. Daarbij is
het college om een reactie gevraagd. Met de petitie vragen de ondertekenaars aan de om het college
de opdracht te geven een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een nieuw Cultureel Centrum
in Rijen aan het Wilhelminaplein. Het college heeft waardering voor de betrokkenheid van de
ondertekenaars bij de afronding van het Centrum in Rijen. Op basis van de genomen
gemeenteraadsbesluiten en de overeenkomst die al is gesloten voor de afronding van het
Wilhelminaplein, ziet het college geen aanleiding om een haalbaarheidsonderzoek naar een
alternatieve invulling te doen.
Vooroverlegreactie Werklandschap Wijkevoort
Met een memo informeert het college de gemeenteraad over de vooroverlegreactie Werklandschap
Wijkevoort.
Kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant
De GGD Hart voor Brabant heeft de kadernota naar de deelnemende gemeenten gestuurd. In de
kadernota benoemt het bestuur van de GGD Hart voor Brabant de inhoudelijke en financiële kaders
waarbinnen de begroting 2022 wordt opgesteld. Het college neemt kennis van de kadernota en legt
deze ter kennisname voor aan de gemeenteraad.
Belastingdienst machtigt gemeenten in toeslagenaffaire
Het kabinet heeft gemeenten opgeroepen om gedupeerden van de toeslagenaffaire te
ondersteunen. Voor een zorgvuldige gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst/Toeslagen en
gemeenten machtigt de Belastingdienst/Toeslagen de gemeente. Dit maakt het voor de gemeente
mogelijk om contact op te nemen met gedupeerde inwoners.
Voornemen aanvaarden nevenfunctie
Wethouder David Vermorken is voornemens om de functie van lid van de
Kandidaatstellingscommissie Gemeenteraadsverkiezingen 2022 van de VVD Tilburg te

aanvaarden. Het betreft een tijdelijke, onbezoldigde, niet-ambtshalve nevenfunctie. Het college
neemt kennis van dit voornemen. De wethouder informeert de gemeenteraad hierover.
Memo verbetering verdeelsystematiek ‘betalen en genieten’ vanaf 2021
In de memo worden de wijzigingen in de kostenverdeelsystematiek (het zgn. model 'betalen en
genieten') voor de ABG-organisatie toegelicht. Het college deelt het memo ter informatie met de
raadscommissie Middelen.
Gemeente draagt bij aan livestream tijdens carnaval met online sleuteloverdracht
Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om met de Papslokkers, RCS, Leuttappers en
Krimpersgat de traditionele sleuteloverdracht met carnaval te vieren. De carnavalsverenigingen
brengen met een livestream ‘De 100 uur van Gilze en Rijen’ de mogelijkheid carnaval thuis te vieren.
Een online sleuteloverdracht is een van de activiteiten. De burgemeester werkt mee aan de online
sleuteloverdracht. Het college draagt 4.000 euro bij om de livestream mogelijk te maken.
College herinnert Geldmaat aan toezegging om geldautomaat in Gilze te plaatsen
Ondanks een toezegging aan de gemeente heeft Geldmaat in januari 2021 geen geldautomaat in
Gilze geplaatst. Het college stuurt Geldmaat een brief om deze toezegging zo snel mogelijk alsnog na
te komen.

